
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
1) Rozsah nárokov a dojednaní pre produkt Provital Invest jednorazovo 

(ďalej len „Rozsah nárokov“) dopĺňa a bližšie špecifikuje Všeobecné 
poistné podmienky pre investičné životné poistenie (VPP 3000-11) 
a spolu tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

2) Ak ustanovenia Rozsahu nárokov upravujú konkrétny vzťah medzi 
poisťovňou, poistníkom a poisteným odlišne od VPP 3000-11, majú 
ustanovenia Rozsahu nárokov v tejto časti prednosť pred ustanove-
niami VPP 3000-11 za podmienky, ak by sa použitie oboch usta-
novení vzájomne vylučovalo. Ustanovenia Rozsahu nárokov a VPP 
3000-11, ktoré si neodporujú platia popri sebe.

Článok 2 – Poistná ochrana
1) Poistnou udalosťou sa rozumie smrť poisteného. Nárok na poistné 

plnenia vzniká oprávnenej osobe určenej v poistnej zmluve, podľa 
podmienok uvedených v Rozsahu nárokov.

2) Ak ďalej nie je uvedené inak, v prípade smrti poisteného vyplatí po-
isťovňa oprávnenej osobe hodnotu poistenia ku dňu smrti poistené-
ho navýšenú o 10 % z hodnoty poistenia ku dňu smrti poisteného 
v prípade akejkoľvek smrti, maximálne však navýšenú o 1 000 EUR 
alebo o 15 % z hodnoty poistenia ku dňu smrti poisteného v prípade 
smrti úrazom, maximálne však navýšenú o 2 000 EUR alebo zaplate-
né poistné (podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia).

3) K poisteniu nie je možné dojednať pripoistenia.

Článok 3 – Začiatok poistenia a poistná doba
1) Začiatok poistenia je určený ako 0:00 hodina tridsiateho prvého dňa 

odo dňa uvedeného ako dátum uzatvorenia poistenia.
2) Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 4 – Umiestnenie poistného
V prípade náhrady pôvodnej Poistnej zmluvy je výška matematickej re-
zervy pôvodnej poistnej zmluvy, so zohľadnením platných právnych pred-
pisov upravujúcich daň z príjmu, použitá na nákup podielových jednotiek 
a podielov bez realizácie poplatku za predčasné ukončenie pôvodnej 
Poistnej zmluvy. Podielové jednotky a podiely sú pripísané na účet poist-
níka v druhý vyhodnocovací deň, nasledujúci po dni, v ktorom sú splnené 
podmienky v zmysle VPP 3000-11 čl. 20, ods. 2. Výška garantovaných 
odkupných hodnôt v prípade zániku poistnej zmluvy, uvedená v pôvod-
nej poistnej zmluve sa nahrádza hodnotou účtu poistníka, zníženou o od-
kupný poplatok za odkúpenie hodnoty poistnej zmluvy podľa čl. 7.

Článok 5 – Mimoriadne poistné
1) V rámci poistenia je možné realizovať vklad mimoriadneho poist-

ného na základe písomnej žiadosti poistníka. Alokačný pomer pre 
mimoriadny vklad je rovnaký ako pri investičnom životnom poistení 
Provital Invest jednorazovo. Vklad mimoriadneho poistného je mož-
ný najmenej vo výške 100,00 EUR kedykoľvek v priebehu trvania 
poistenia. Poisťovňa si vyhradzuje právo výšku vkladu najnižšieho 
mimoriadneho poistného meniť podľa čl. 7 ods. 7 VPP 3000-11.

2) Podielové jednotky a podiely nakúpené z mimoriadneho poistného 
sa pripisujú na existujúci účet poistníka, ktorý je vytvorený k poist-
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nej zmluve produktu Provital Invest jednorazovo. Poplatky z poistnej 
zmluvy sú účtované podľa čl. 7. 

3) Poisťovňa pripíše podielové jednotky a podiely na účet poistníka 
v druhý vyhodnocovací deň, nasledujúci po dni kedy bolo zaplatené 
mimoriadne poistné; za deň zaplatenia mimoriadneho poistného sa 
považuje deň, kedy bolo mimoriadne poistné pripísané na účet pois-
ťovne.

4) Poisťovňa má právo zaplatené mimoriadne poistné odmietnuť a pou-
kázať späť poistníkovi.

Článok 6 – Odkúpenie, čiastočné odkúpenie
hodnoty poistnej zmluvy

1) Poistník môže pri jednorazovo platenom poistení písomne požiadať 
o zánik poistenia s výplatou odkupnej hodnoty.

2) Poistník môže v súlade s VPP 3000-11 písomne požiadať o čias-
točné odkúpenie hodnoty poistenia. Výplata čiastočného odkupu sa 
uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi daň 
z príjmu. Čiastočný odkup má za následok zníženie počtu podielo-
vých jednotiek a podielov na účte poistníka. Čiastočný odkup musí 
byť vo výške najmenej 300,00 EUR. Minimálna hodnota účtu poiste-
nia po realizovaní čiastočného odkupu musí byť vo výške najmenej 
165,00 EUR. Poisťovňa si vyhradzuje právo výšku minimálnej hod-
noty účtu poistenia po realizovaní čiastočného odkupu meniť podľa 
čl. 7 ods. 10 až 15 VPP 3000-11.

3) Ak hodnota účtu poistníka po čiastočnom odkúpení nepostačuje na 
úhradu poplatkov alebo sa zníži na nulu, poistenie zaniká bez nároku 
na náhradu. 

Článok 7 – Poplatky
1) Poisťovňa má v súlade s VPP 3000-11 právo zaúčtovať si poplat-

ky z poistnej zmluvy. Poisťovňa si vyhradzuje právo účtovať poplat-
ky  podľa čl. 6 VPP 3000-11 podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov 
pre Provital Invest jednorazovo, ktorý si poistník prevzal pred uzatvo-
rením poistnej zmluvy alebo s ktorým bol pred uzatvorením poistnej 
zmluvy oboznámený a ktorý poisťovňa zverejňuje na dostupných ob-
chodných miestach poisťovne a na internetovej stránke www.kpas.sk  
v podsekcii Život (www.kpas.sk/stranka/zivot). Sadzobník poplatkov 
je poisťovňa oprávnená jednostranne meniť v súlade s čl. 6 ods. 8 
v spojení s článkom 7 ods. 9 a nasl. VPP 3000-11.

2) Poplatok za počiatočne náklady sa z účtu poistníka odpočítava k dňu 
pripísania platby na účet poistníka. Ostatné poplatky, okrem odkup-
ného poplatku, sa z účtu poistníka odpočítavajú ku dňu začiatku po-
istenia, a potom vždy k mesačnému predelu poistenia, bez ohľadu na 
interval platenia. Odpočítavanie poplatkov má za následok zníženie 
počtu podielových jednotiek a podielov na účte poistníka.

Článok 8 – Dynamizácia
K tomuto poisteniu nie je možné dojednať dynamizáciu poistenia.

Rozsah nárokov platí odo dňa 15.11.2022 a spolu so Všeobecnými poist-
nými podmienkami pre investičné životné poistenie č. 3000-11 sú neod-
deliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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